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“कासव पाळीव प्राणी नसतात,” जेरी 
म्हणाला.   

“होय, त ेपाळीवच असतात,” बबली 
म्हणाला.  

“नाही, त ेपाळीव नसतात,” जेरी 
म्हणाला. “िला असा प्राणी पाळायचाय जो 
िी घरी आल्यावर आपलं शेपूट हलवेल.”  

“िाझी आई िला कुत्रा पाळू देणार 
नाही,” बबली म्हणाला.  

“िग?” जेरी म्हणाला. “िाझी आई 
परवानगी देईल असं वाटतं.” 

“बघ, जेरी,” बबलीने ववचारले, “आपण 
दोस्त आहोत ना?” 

“हो तर,” जेरी म्हणाला.  



“िग,” बबली म्हणाला.  

“आपण सारखेच प्राणी आणू. चल 
कासवच आणू.” 

“कासवच का?” जेरीने ववचारले.  

“कारण त ेभंुकत नाहीत,” बबली 
म्हणाला.  

“पण त ेआपली शेपूटसुद्धा हलवत 
नाहीत,” जेरी म्हणाला, “नको कासव.”  

बबली ववचारात पडला. िग तो 
म्हणाला, “कासवांना फारशी जागा लागत 
नाही. आणण त ेकुत्रयांसारखे िहागड े
नसतात.”  

“पण िाशांनासुद्धा फारशी जागा लागत 
नाही. आणण तसुेद्धा िहागड ेनसतात,” जेरी 
म्हणाला, “नकोच कासव.”  

“पण िाझ्याकड ेअगोदरच एक 
गोल्डफीश आहे,” बबली म्हणाला. “चल, 
पाळीव प्राणयांच्या दकुानात जाऊ, कासव 
बघायला.” 

“ठीकाय,” जेरी म्हणाला.  



बबली आणण जेरी पाळीव प्राणयांच्या 
दकुानात गेले. ततथे तयांना काही कासव 
ददसले. छोटेसे दहरवे कासव टँकिध्ये एका 
िोठ्या दगडावर चढत होते, घसरत होत.े  

“हे कोणत ेकासव आहेत?” बबलीने 
ववचारले.  

“लाल कानाचे कासव,” दकुानदार 
म्हणाला.  

“यांच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजंुना लाल 
खूण ददसतये आहे.” 

“काय ककंित आहे यांची?” जेरीने 
ववचारले.  

“एकाचे पन्नास सेंट,” दकुानदार 
म्हणाला.  

बबली म्हणाला, “आम्ही नंतर येतो. 
आिच्यासाठी काही कासव राखून ठेवा.” 



िग बबली आणण जेरी घरी आले. 
“आपण कासवांना कुठे ठेवायचं?” 

जेरीने ववचारले.  

“िी िाझ्या जुन्या कफश टँकिध्ये 
ठेवीन,” बबली म्हणाला.  

“िला एखादं भांड ंववकत घ्यावं 
लागेल,” जेरी म्हणाला.  

पुढल्या ददवशी, बबली आणण जेरी 
पुन्हा दकुानात गेले. बबलीने दोन 
कासव ववकत घेतले. जेरीने दोन 
कासव आणण तयांना ठेवायला दोन 
भांडी ववकत घेतली. 



िग त ेबबलीच्या घरी गेले. 
बबलीने तयाच्या टँकिधील िासे 
बाहेर काढले. तयाने टँकिध्ये एक 
इंच उंचीइतके पाणी भरले. टँकच्या 
िध्यावर तयाने िोठा दगड ठेवला.  

“हा दगड कशासाठी आहे?” 
तयाच्या आईने ववचारले.  

“िला वाटतं, कासव याच्यावर 
चढून सुकवत असावेत स्वत:ला,” 
बबली म्हणाला.  

“िग टँकिध्ये पाणी का 
भरलंस?” आईने ववचारले.  

“िला िाहीत नाही,” बबली 
म्हणाला. “पण दकुानातल्या 
टँकिध्येसुद्धा पाणी भरलेलं होतं.” 

जेरीने कासवाच्या भांड्यात पाणी भरले 
आणण तयात एक दगड ठेवला.  

“आता काय करायच?ं” बबलीने 
ववचारले. “दकुानदाराला ववचारायला हवं 
होत.ं”  

“ठीकाय,” जेरी म्हणाला, “चल जाऊ 
दकुानात.” 



बबली आणण जेरी पुन्हा दकुानात गेले.  

“आम्ही कासवांची काळजी कशी 
घ्यायची?” बबलीने ववचारले.  

“िलाही कासवांबद्दल फारशी िादहती 
नाही,” दकुानदार म्हणाला. “पण कासवांची 
िादहती देणारं हे पुस्तक वाचा तुम्ही.” 

“काय ककंित पुस्तकाची?” बबलीने 
ववचारले.  

“पस्तीस सेंट,” दकुानदार म्हणाला.  

“िला द्या एक,” बबली म्हणाला.  

“आणण िाझ्याकड ेकासवाचा खाऊसुद्धा 
आहे,” दकुानदार म्हणाला.  

“तयाचे ककती सेंट?” बबलीने ववचारले.  

“पंचवीस सेंट.” 

“िला द्या खाऊचा एक डबा,” बबली 
म्हणाला.  

“िलासुद्धा,” जेरी म्हणाला.  

“तयांना खाऊ घालणयाआधी थोड े
ददवस थांबा,” दकुानदार म्हणाला. “तयांना 
तुिच्या टँकची सवय होऊ दे अगोदर. 
आणण दर काही ददवसांनी तयातलं पाणी 
नक्की बदला.” 



बबली आणण जेरी बबलीच्या घरी गेले. 
“िला दे ते पुस्तक,” जेरी म्हणाला.  

“ते काय खातात, तयाबद्दल वाच जरा,” 
बबली म्हणाला.  

“बरं वाचतो,” जेरी म्हणाला.  

कासव काय खातात? 

काही कासव छोटे छोटे प्राणी खातात. 
काही प्राणी आणण वनस्पती खातात. 
काही कासव फक्त वनस्पती खातात.  

“लाल कानाच ेकासव काय खातात?” 
बबलीने ववचारले.  

जेरीने पुस्तकात पादहले. 
“लाल कानाचे, लाल कानाचे....हो मिळाल.ं”  

लाल कानाच ेकासव पाणयाखाली तयांच ेअन्न 
मिळवतात.  

“म्हणूनच तयानंा टँकिध्ये पाणयात 
ठेवतात,” बबली म्हणाला.  

जेरी वाच ूलागला. 
लाल कानाच ेकासव ककडे, िांस, कोळंबी, फळे 

आणण भाज्या खातात.  
“डब्यातल्या खाऊबद्दल काय मलदहलयं, वाच 

जरा?” बबलीने ववचारले.  
“तयाचं काहीच मलदहल ंनाहीये,” जेरी म्हणाला.  

“ठीकाय, डब्यावर कासवाचा खाऊ अस ं
मलदहलयं म्हणजे कासव नक्कीच ते खात 
असणार,” बबली म्हणाला.  

“देऊन तर बघू,” जेरी म्हणाला.  



बबलीचे वडील घरी आले. बबलीने 
तयांना आपले कासव दाखवले.  

“बरं,” वडील म्हणाले, “िी लहान 
असताना िाझ्याकडसुेद्धा होत े
कासव.” 

“तयांची काळजी कशी घ्यायची, हे 
िादहतीय का तुम्हाला?” बबलीने 
ववचारले.  

“थोड्याफार गोष्टी िादहतीयत 
िला,” तयाचे वडील म्हणाले.  

 “यांतले बहुतांशी कासव 
दक्षिणेकडील उबदार भागांिधून 
येतात. तयािुळे टँकिधलं पाणीही 
उबदार असायला हवं. कासवांचं रक्त 
सभोवतालच्या पाणयाइतकंच थंड 
ककंवा गरि असतं.” 

“जेव्हा िी पाणयात मशरतो तवे्हा िाझं 
रक्त तया पाणयाइतकंच थंड होतं का?” 
बबलीने ववचारले.  

“करून बघ,” वडील म्हणाले. “आघंोळ 
करताना करून बघ.” 

“िी लगेच आघंोळ करतो,” बबली 
म्हणाला.  

िग वडील दोन थिाािीटर घेऊन आले.  



तयांनी लांबट थिाािीटर पाणयात 
ठेवला.  

“ककती थंड आहे पाणी?” तयांनी 
बबलीला ववचारले.  

“गार आहे!” बबली म्हणाला.  

“थिाािीटरवरची लाल रेषा कोणतया 
संख्येवर आहे त ेबघ,” वडील म्हणाले.  

“िला वाटतं 80 वर,” बबली म्हणाला.   

“ठीकाय,” वडील म्हणाले.  

“पाणयाचं तापिान 80 अंश आहे. 
आता हे छोटं थिाािीटर तोंडात धर.” 

“िला ताप येतो तेव्हा आई हेच 
थिाािीटर ठेवत ेतोंडात,” बबली 
म्हणाला.  

तयाने थिाािीटर तोंडात ठेवला.  

“तोंड बंद कर,” वडील म्हणाले.  

तीन मितनटांनी बबलीच्या वडडलांनी 
थिाािीटर काढून पादहले.  



“थिाािीटर 98.6 दाखवतंय,” त े
म्हणाले.  

“हे सािान्य तापिान आहे,” बबली 
म्हणाला.  

“होय,” वडील म्हणाले. “ताप आलेला 
नसतो तवे्हा आपलं तापिान एवढंच 
असत.ं” 

“आणण पाणयाचं तापिान फक्त 80 
आहे,” बबली म्हणाला. “म्हणजे िी 
पाणयापेिा गरि आहे.” 

नंतर, बबली आणण तयाचे वडील पुन्हा 
टँककड ेगेले.  

बबलीने लांबट थिाािीटर पाणयात 
ठेवले. िग तयाने लाल रेषेकड ेपादहले. 

“70,” तो म्हणाला.  



“आता िी कासवाच ंतापिान बघू 
शकतो का?” 

“तयासाठी जे थिाािीटर लागतं, ते 
आपल्याकड ेनाही,” वडील म्हणाले. 
“खात्रीने सांगतो, कासवांचं तापिानसदु्धा 
70 अंश असावं. ददवसा कासवांसाठी 
पाणयाचं तापिान 75 आणण 85 च्या 
दरम्यान असल ंपादहजे. आणण रात्री 
तापिान 65 पेिा किी नसल ंपादहजे.” 

“एवढं तापिान कस ंठेवायचं?” 
बबलीने ववचारले.   

“लहानपणी िी हे कस ंकरायचो ते 
ववसरून गेलोय आता,” वडील म्हणाले.  

सकाळी बबली टँकजवळ गेला. 

बबलीने थिाािीटर पादहले. 
“65!” तो म्हणाला.  
“म्हणजे िाझ्या कासवांचं तापिानसदु्धा 65 च 

असल ंपादहजे.” 

दपुारी जेवणानंतर बबलीने पुन्हा थिाािीटर 
पादहले. “70,” तो म्हणाला. “कासव पुरेसे उबदार 
नाहीत.” 



बबली जेरीला भेटायला गेला. 
तयाने थिाािीटरही सोबत नेले. 
“तुझे कासव कसे आहेत?” बबलीने 

ववचारले.  

“िला ठीक वाटतायत,” जेरी म्हणाला.  

जेरीने कासवाचे भांड ेणखडकीच्या चौकटीवर 
ठेवले होत.े  

सूया चिकत होता. 
“तुझे कासव ककती उबदार आहेत 

िादहतीय का?” 

“नाही. तुला िादहतीय का?” जेरीने 
ववचारले.  

बबलीने णखशातून थिाािीटर काढले 
आणण भांड्यातील पाणयात ठेवले.  

“90!” तो म्हणाला. “तुझे कासव 
तुझ्याएवढेच उबदार आहेत.” 

“िी ककती उबदार आहे?” जेरीने 
ववचारले.  

“तू आजारी नसताना तुझं तापिान 
नेहिी 98.6 असतं.” 

“पण कासवाचं तापिान,” बबली 
म्हणाला, “हे पाणयाच्या 
तापिानाइतकंच असतं.” 



“िाझे कासव सकाळी ककती गार होत े
िादहतीय? 65!” 

“तुला कसं कळलं?” जेरीने ववचारले.  

“कारण पाणयाचं तापिान 65 होतं,” बबली 
म्हणाला.  

“आणण िाझे वडील म्हणतात की 
कासवाचं तापिान पाणयाएवढंच असतं.” 

“तू कासवाचं तापिान का नाही घेतलंस?” 
जेरीने ववचारले.  

“घेतलं पादहजे होतं,” बबली म्हणाला.  

“पण आिच्याकड ेतसं थिाािीटर 
नाही.” 

“कासवाचं तापिान कशाला िाहीत 
करून घ्यायचंय तुला?” जेरीने ववचारले.   

“िाझे वडील म्हणतात की हे कासव 
उबदार जागेतून येतात. तयांना उबदारच 
ठेवलं पादहजे,” बबली म्हणाला.  

“िाझे कासव उबदार आहेत,” जेरी 
म्हणाला. “तयांचं तापिान आत्ता 90 
आहे.” 



“हे जास्तच गरि आहे,” बबली 
म्हणाला.  

“सूयाािुळे पाणी जास्त तापत 
असाव.ं आज रात्री काय होतंय, त ेबघ.” 

“ठीकाय,” जेरी म्हणाला.  

“तुझा थिाािीटर इथेच ठेवून जा.” 

पुढल्या ददवशी सकाळी, जेरीने 
थिाािीटर पादहला.  

“55!” तो ककंचाळला.  

तयाने बबलीला फोन केला.  

“िाझे कासव जास्तच गार 
पडलेयत,” तो म्हणाला.  

“कासवांचं भांड ंणखडकीपासून दरू 
ने,” बबली म्हणाला.  “णखडकीत ददवसा 
पाणी जास्त गरि होतं आणण रात्री 
जास्त गार.” 

“ठीकाय, िी भांड ंदरू नेऊन ठेवतो,” 
जेरी म्हणाला. “तुझे कासव पुरेसे 
उबदार आहेत का?” 



“नाही,” बबली म्हणाला.  

“पाणयाचं तापिान रात्री किी 
होऊन 65 होत.ं ते ठीकाय. पण 
ददवसा त ेफक्त 70 पयतंच वाढतंय. 
तयािुळे पाणी थोडसंं गार असतं. 
पाणयाचं तापिान 75 आणण 85 
दरम्यान पादहजे.” 

“तुला कसं िाहीत पाणयाचं 
तापिान ककती पादहजे ते?” जेरीने 
ववचारले.  

“िाझ्या वडडलांनी सांचगतलं 
िला,” बबली म्हणाला. “पण तयांना हे 
आठवत नाही की एवढं तापिान कसं 
ठेवायचं त.े” 

“चल, परत कालच्या दकुानात जाऊ 
आणण बघू, ततथे कसं तापिान ठेवतात,” 
जेरी म्हणाला.  

बबली आणण जेरी दकुानात गेले. ततथे 
कासवाच्या टँकिध्ये थिाािीटर होता. त े
85 इतके तापिान दाखवत होते.  



“टँकच्या वर जळणारा बल्ब हे पाणी 
उबदार ठेवत असणार,” जेरी म्हणाला.  

“आपणसुद्धा आपल्या कासवांवर 
बल्बचा प्रकाश टाकू शकतो.” 

“िी बघतो करून,” बबली म्हणाला.  

“िीसुद्धा,” जेरी म्हणाला.  

तया दपुारी, बबलीने तयाच्या 
टँकवर एक ददवा लावला.  

िग तयाने पाणयात थिाािीटर 
ठेवला. थोड्या वेळाने तयाने 
थिाािीटर पादहले.   

“75, ददवा काि करतोय!” तो 
म्हणाला.  



तयाने जेरीला फोन केला.  

“तुझ्या ददव्याने काि केलं का?” तयाने 
ववचारले.  

“असं वाटतंय खरं,” जेरी म्हणाला. 
“पाणी गरि लागतंय. पण तू तुझा 
थिाािीटर आण.” 

बबली थिाािीटर घेऊन जेरीच्या घरी 
गेला. तयाने थिाािीटर जेरीच्या भांड्यात 
ठेवला.  

“80! ददवे चांगलं काि करतायत,” तो 
म्हणाला.  

“रात्री बंद करू ददवे. पण घरात खूप 
थंडी असली तर ददवे रात्रभर सुरू ठेव.ू” 

“चांगली आहे कल्पना!” जेरी म्हणाला.  



पुढल्या ददवशी जेरीने बबलीला फोन 
केला. तो म्हणाला, “आता आपले 
कासव पुरेसे उबदार राहातायत. आता 
तयांना खाऊ घालता येईल काय?” 

“होय,” बबली म्हणाला. “िी 
कासवांना खाऊ द्यायचा प्रयत्न करतो,” 
जेरी म्हणाला.  

“िी कासवांना िासे खाऊ घालायचा 
प्रयत्न करतो,” बबली म्हणाला.  

जेरीने डब्यातून थोडासा कासवाचा 
खाऊ काढला.   

तयाने खाऊ कासवाच्या भांड्यात 
ठेवला.  

पण कासवांनी हालचाल केली नाही.  

जेरीने एका कासवाला वर उचलले.  

तयाने कासवाला खाऊजवळ ठेवले.  

पण कासव खाऊपासून दरू गेले. 
िग जेरीने दसुऱ्या कासवाला 

उचलले. तयाला खाऊजवळ ठेवले.  
कासवाने खाऊला तोंड लावले. 
पण िग तेसुद्धा दरू गेले.  



“आता काय करायचं?” जेरी ववचार 
करू लागला. “िी ददवसभर 
याच्याजवळ नाही थांबू शकत. 
कासवांनी खाल्लं की नाही हे िला 
कसं कळणार? ठीकाय, िी खाऊचे 
तुकड ेिोजीन.” 

ततथे सहा तुकड ेहोत.े   

जेरी तनघून गेला. 
तासाभराने तो परतला. 
खाऊचे सहा तुकड ेतसेच पडले होत.े  

पुढल्या ददवशीही ततथे सहाच तुकड े
होत.े  

म्हणजे, कासव खाऊ खात नव्हते.  



जेरी बबलीच्या घरी गेला. “तुझ्या 
कासवांनी िासे खाल्ले का?” तयाने 
ववचारले.  

“होय,” बबली म्हणाला. “दाखवतो 
तुला तयांना खाऊ कसं घालायचं त.े”  

तो स्वयंपाकघरात गेला आणण एक 
पाव आणला. तयाने पाव टेबलाच्या 
कडवेर ठेवला.  

“आता िी एक कासव आहे,” तो 
म्हणाला. “िी पाणयाखाली जातोय. 
आता िी पाव िाझ्या तोंडात धरतोय. 
आता िी पावाला एका हाताने धक्का 
देतोय. आता दसुऱ्या हाताने धक्का 
देतोय. आता पावाचा एक तुकडा 
िाझ्या तोंडात आहे. िी तो चगळतोय. 

आता िी पुन्हा पाव तोंडात धरतोय 
आणण एका हाताने धक्का देतोय.” 



“बस्स!” जेरी ककंचाळला. “ऐक जरा 
िाझं. िाझ्या कासवांनी काहीच खाल्लेलं 
नाहीये.” 

“तयांना िासे खायला दे,” बबली 
म्हणाला.  

जेरीने िाशाच्या दकुानातून काही िासे 
आणले. 

तयाने िाशाचे छोटे छोटे तुकड ेकेले. 
तयाने काही तुकड ेकासवांच्या भांड्यात 
ठेवले.  

एक कासव पोहत पोहत आले.  

तयाने िाशाच्या तुकड्याला तोंड लावले. 
िग त ेदरू गेले.  

दसुरे कासव आले.  
तयाने िाशाच्या तुकड्याला तोंड लावले. 

पण तेसुद्धा दरू गेले.  

“आता काय करायचं?” जेरीने आईला 
ववचारले. “हे कासव तर िासेसुद्धा खात 
नाहीयेत!” 

“बरं, त ेिासे बाहेर काढ आधी 
भांड्यातून,” आई म्हणाली. “िासे पाणयात 
खूप वेळ ठेवले तर पाणयाला वास येईल. 
एवढं तरी तनश्चित िादहतीय िला.” 



पुढल्या ददवशी जेरीने कासवानंा भरडलेले 
िांस खाऊ घालायचा प्रयत्न केला. पण 
तयानंी तेसदु्धा खाल्ले नाही.  

िग तयाने केळ्याचा एक तुकडा तयानंा 
ददला. कासवांनी तो खाल्ला नाही. 

प्रतयेक वेळी न खाल्लेले अन्न जेरी 
भांड्याबाहेर काढू लागला. कारण तयाला 
कासवांच ेभांड ेस्वच्छ राखायचे होते.  

शवेटी तयाच्या कासवांनी काहीच खाल्ल ं
नाही. िग जेरी बबलीला भेटायला गेला.  

“काय करू बबली?” तयाने ववचारले. 
“िाझे कासव तर काहीच खात नाहीत!” 

“चल, प्राणीसगं्रहालयात फोन करून 
ववचारू,” बबली म्हणाला. “ततथे खपू कासव 
असतात. तयांना िाहीत असेल काय 
करायचं त.े” 

 बबलीने आईला प्राणीसगं्रहालयात फोन 
करायला सांचगतले.  

“प्लीज, िला बोल ूद्या,” जेरी म्हणाला. 
“ठीकाय,” बबलीची आई म्हणाली.  



बबलीच्या आईने फोन केला.  

“तुिच्याकड ेकासवांबद्दल कुणाला 
िादहती आहे का? तयांच्याशी िी बोलू 
शकत ेका?” ती म्हणाली.  

िग आईने फोन जेरीकड ेददला.  

“हॅलो,” तो म्हणाला. “िाझे कासव 
खाऊ का खात नाहीत, सांगू शकता का 
िला?”  

िग तयाने उत्तर ऐकले.  

जेरीने फोन ठेवताच बबलीने 
ववचारले, “काय म्हणाले ते?” 

“ततथला िाणूस बोलला की तयांना 
श्चजवंत ककड ेखायला द्या,” जेरी म्हणाला. 
“तो म्हणाला की ककड ेपाळीव 
प्राणयांच्या दकुानात मिळतील.”  

“तू घरी जा,” बबली म्हणाला. 
“िी एका मितनटात पोहोचतो ततथे.” 
थोड्याच वेळात जेरीच्या घराची बेल 
वाजली. 

बबली आला होता.  



“हे घे तुला चगफ्ट,” तो म्हणाला.  

तयाने एका कागदाच्या कपवरचे 
झाकण पाढले. आतिध्ये छोटे छोटे 
लाल रंगाचे ककड ेहोत.े  

“चल, हे देऊन पाहू कासवांना,” 
बबली म्हणाला.  

जेरीने थोड ेककड ेभांड्यात ठेवले. 
िग जेरी आणण बबली शांत बसले.  

एक कासव चालू लागले. आपली 
लांब िान तयाने आपल्या कवचातून 
बाहेर काढली.  

िग त ेथांबले. तयाने तोंड उघडले 
आणण झट्कन एक ककडा आत घेतला.  

िग कासव दसुरीकड ेगेले.  
तयाने आणखी एक ककडा तोंडात 

टाकला.  



बबली आणण जेरीने एकिेकांकड ेपादहले. 
“कासव खातंय हे! कासव खातंय हे!” जेरी 
ओरडू लागला. “चला, काळजी मिटली.” 

आठवडाभर जेरीने कासवांना ककड ेखाऊ 
घातले.  

कासवांनी सगळे ककड ेखाल्ले.  
िग जेरी तयांना खायला इतर खाऊ देऊ 

लागला.  

तयाने कासवांना िासे ददले. त ेतयांनी 
खाल्ले. तयाने कासवांना िांस ददले. ते 
तयांनी खाल्ले. 

“िाझे कासव आता सगळं काही 
खातायत!” तो आईला म्हणाला.  



“तू प्राणीसंग्रहालयातल्या िाणसाचे 
आभार िानायला हवेस,” आई म्हणाली.  

“प्लीज िला फोन लावून दे,” जेरी 
म्हणाला. आईने लगेच फोन केला.  

ततने कासवांची देखभाल करणाऱ्या 
िाणसाला फोनवर बोलावून घेतले.  

“हॅलो,” जेरी म्हणाला. “िी जेरी 
बोलतोय. आठवलं? िी िाझ्या 
कासवांबद्दल तुम्हाला ववचारलं होतं 
फोनवर. तुम्ही तयांना श्चजवंत ककड े
खायला दे, म्हणून सांचगतलं होतं िला. 
कासवांनी त ेखाल्ले. आता िाझे कासव 
सगळं काही खातायत.” िग जेरी 
आईकड ेवळला. “प्राणीसंग्रहालयातला 
िाणूस ततकडचे कासव पाहायला ये 
म्हणतोय.” 

“आपण रवववारी जाऊ ततथे,” 
आई म्हणाली.  

“बबलीलापण सोबत नेऊ,” जेरी 
म्हणाला.  



रवववारी, बबली आणण जेरी 
प्राणीसंग्रहालयात गेले.  

तयांना ततथे कासवांचे घर ददसले. 
तयांनी कासवांची देखभाल करणाऱ्या 
िाणसाबद्दल चौकशी केली.  

“तयांना सांगा, जेरी आलाय 
भेटायला,” जेरी म्हणाला.  

एक िाणूस बाहेर आला.  

“तुिच्यात जेरी कोण?” तयाने 
ववचारले.  

“िी जेरी,” जेरी म्हणाला. “आणण 
हा बबली. तयाच्याकडसेुद्धा कासव 
आहेत.” 



“तुझे कासव आता खायला लागलेयत हे 
ऐकून आनंद झाला,” तो िाणूस म्हणाला.  

“तुम्हाला काही ववचारायचंय,” जेरी 
म्हणाला. “कासव डब्यातला खाऊ का खात 
नाहीत?’ 

“काही कासव डब्यातला खाऊसुद्धा 
खातात,” तो िाणूस म्हणाला.  

“पण डब्यातला खाऊ म्हणजे 
बऱ्याचदा सुक्या िाशा असतात. 
कासवांना तयापेिा जास्त खाऊ 
लागतो. आम्ही इथल्या तान्हुल्या 
कासवांना िासे देतो, लहान लहान 
तुकड ेकेलेले आणण भरडलेलं िांससुद्धा 
देतो. एवढा खाऊ आम्ही तयांना 
आठवड्यातून तीनदा खायला घालतो.” 

“िी असंच करणार,” बबली 
म्हणाला. 

“िीसुद्धा,” जेरी म्हणाला.  



“आणण हो,” तो िाणूस म्हणाला, 
“आम्ही िांसािध्ये हाडांचा चुरा 
मिसळतो.” 

“तो कशासाठी?” जेरीने ववचारले. 
“तयािुळे कासवांचे कवच वाढते,” 

तो िाणूस म्हणाला.  

“आम्हाला कुठे मिळेल हाडांचा 
चुरा?” जेरीने ववचारले.  

“सहज मिळेल कुठेही,” तो िाणूस 
म्हणाला.  

“थोडसंं कॉड मलव्हर तेलसुद्धा चांगलं असतं. 
तयात जीवनसतव असतात, िादहतीय ना.” 

बबली आणण जेरीने एकिेकांकड ेपादहले.  

िग तो िाणूस म्हणाला, “िाझ्यासाठीतरी 
हे करून बघाच?” 



“जेरी, तू तुझ्या कासवांना 
रात्रीचं जेवण देत ेवेळी िांसात 
थोडासा हाडांचा चुरा मिसळ. बबली, 
तूसुद्धा असंच कर. पण 
आठवड्यातून एकदा िांसात कॉड 
मलव्हर तलेाचा एक थेंब नक्की 
मिसळा.” 

बबली आणण जेरी गप्प होते. 
िग बबली म्हणाला, “हा प्रयोग 
आहे का?”  

“होय,” कासवाची देखभाल 
करणारा िाणूस म्हणाला. “नंतर 
िला तयाचे पररणाि सांगा, काय?” 

एका िदहन्याने, जेरीने तया 
िाणसाला एक पत्र मलदहले.  



तयाने मलदहले: 

सिाप्त 


